
 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

در ايام نوروز و زمان گردشگری نوروزی ، 

با رعايت بهداشت فردی و بهداشت 

عمومی، سالمت خود و محيط زيست خود 

 را حفظ کنيد.

حين مسافرت از مصرف مواد غذايی گوشتی   

مانند مرغ، گوشت گاو و گوسفند، تخم مرغ،    

آنها سريعکالباس، سوسيس، ...که فساد پذيری   

..می باشد، خودداری کنيد   

 در هنگام مسافرت از مواد لبنی پاستوريزه و 

 .مواد غذايی کنسرو شده استفاده نماييد. 

  

 

  

  



 زمان مراجعه به رستوران ها و مراکز تهيه و توزيع مواد غذايی، به موارد زير دقت کنيد :

 

 ه.ظاهر بهداشتی و محيط پاکيز** *

 آشاميدنی سالم و بهداشتی. وجود آب***

 

 

 ***داشتن سرويس های بهداشتی سالم و مجهز به

 و هواکش.  گرم، صابون مايع آب آ

 

بهداشت  نامه***ظاهر بهداشتی پرسنل، داشتن کاله و لباس کار تميز و مناسب، دارا بودن گواهي

 عمومی و کارت معاينه بهداشتی.

  قاشق، چنگال، ليوان، ميزها و صندلی ها، . . . (. بشقاب،را ) ***تمـيز و سـالم بودن سرويس های پـذي

  ***عدم وجود حشرات در محيط.

 ***نگهداری ، پخت و سرو مواد غذايی به طريق صحيح. 

  ***دفع بهداشتی زباله و فاضالب.

 

 

 

                                  اـخصی و يـفاده از وسيله نـقليـه شـورت استـدر ص

    ناوگان مسافربری، آب آشاميدنی سالم و بهـداشـتی، 

 های ـدنيـاميـدی شده، آشـه بنـبست یمـواد غـذاي 

  زهـرليـنی استـوالت لبــالم و محصــبهداشتی و س

  ..مراه داشته باشيدـه



 

 

 

 

 

 

 

 

 :جاتيسبزدستورالعمل سالمسازی 

گل زدايی )پاکسازی( : ابتدا سبزيجات را بخوبی پاک کرده و شستشو دهيد تا مواد زائد *

 و گل والی آن برطرف شود.

تـا   3انگل زدايی : سپس سبزيجات را در يک ظرف مناسب ريخته بازاء هر ليتـر آب ،  **

ضافه نموده ، کفاب ايجاد کـرده بگونـه ای کـه سـبزی در     قطره مايع ظرفشويی به آن ا 5

دقيقه سبزی را از روی کفاب جمع آوری و کفاب را  5داخل کفاب غوطه ور شود . پس از 

تخليه کرده و سبزی را مجدداً با آب سالم شستشو دهيد تا تخم انگـل هـا و بـاقی مانـده     

 مايع ظرفشويی از آنها جدا شود.

ليتر آب ، يک گرم يا نصف قاشـق   5بين بردن ميکروب ها، به  ضدعفونی : بمنظور از***

قيقـه در  د 5چايخوری پودر پرکلرين هفتاد درصد ، را اضافه نموده ، سـبزی را بـه مـدت    

) در صورت در دسترس نبودن پرکلرين، می توان از يک قاشـق   .محلول حاصل قرار دهيد

اول پنج درصد، بجای يک گـرم  مرباخوری آب ژاول ده درصد يا دو قاشق مرباخوری آب ژ

پرکلرين، و يا از مواد ضدعفونی کننده مجاز که درداروخانه ها و سوپرمارکتها وجـود دارد  

 طبق دستورالعمل مصرف آن استفاده کرد(.

آب شويی : سبزی ضدعفونی شده را مجدداً با آب سالم بشوييد تا باقی مانـده کلـر   ****

   ييد.از آن جدا شود و سپس آن را مصرف نما

 

 

بعد از استفاده  و اشستن دست ها قبل از خوردن غذ، با رعايت مسايل ساده بهداشتی    پس 

مصرف ، مصرف محصوالت استرليزه، استفاده از آب آشاميدنی سالم، از سرويس های بهداشتی

 ؛دفع صحيح زباله، غذاهای فاسد نشدنی

 

 

  

  

 


